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Algemene gegevens
Naam onderneming
W ereld W onder B.V.

03-01-2020
1

Gegevens onderneming
Gefailleerde is opgericht op 11 augustus 2006 en is vervolgens op 14 augustus
2006 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 27277105.

03-01-2020
1

Anders dan vermeld staat in het Handelsregister w as gefailleerde vanaf 14
maart 2019 feitelijk gevestigd aan de Laan van 's-Gravenmade 74 in Den Haag.

Activiteiten onderneming
De door gefailleerde in stand gehouden onderneming verleende kraamzorg
aan ouders van jonggeborenen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 965.913,00

€ 69.083,00

€ 325.607,00

2017

€ 1.243.129,00

€ 34.537,00

€ 541.166,00

2016

€ 1.574.149,00

€ 26.312,00

€ 516.326,00

Toelichting financiële gegevens

03-01-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De hiervoor w eergegeven financiële gegevens zijn ontleend aan de
jaarrekeningen 2017 en 2018.

03-01-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
29

03-01-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement van gefailleerde had gefailleerde 29 w erknemers in
dienst.
Geboorte Kliniek Den Haag B.V., een zustervennootschap van gefailleerde,
heeft medio maart 2019 haar onderneming gestaakt. De middellijke bestuurder
van gefailleerde en van Geboorte Kliniek Den Haag B.V. heeft bew erkstelligd
dat zes w erknemers van Geboorte Kliniek Den Haag B.V. bij gefailleerde in
dienst zijn getreden. Volgens deze bestuurder w aren vier van deze zes
w erknemers van Geboorte Kliniek Den Haag B.V. ziek en w as één w erknemer
met zw angerschapsverlof.

Boedelsaldo
€ 11.876,79

03-01-2020
1

€ 15.844,14

24-03-2020
2

€ 17.740,96

17-06-2020
3

€ 29.150,59

22-09-2020
4

€ 29.138,79

31-03-2021
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-12-2019

03-01-2020
1

t/m
3-1-2020
van
4-1-2020

24-03-2020
2

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

17-06-2020
3

t/m
16-6-2020
van
17-7-2020

22-09-2020
4

t/m
20-9-2020
van
21-9-2020

31-03-2021
5

t/m
29-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

90 uur 30 min

2

81 uur 35 min

3

32 uur 50 min

4

27 uur 30 min

5

11 uur 55 min

totaal

244 uur 20 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De informatie in dit openbare verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
De curator kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en of
volledig is, nu mogelijk ten tijde van het opstellen van het verslag nog niet alle
informatie beschikbaar is, er onjuiste informatie is aangeleverd of de informatie
nog niet geopenbaard kan w orden. Daarbij komt dat de curator voor w at
betreft het verzamelen van informatie afhankelijk is van de medew erking van
derden, hetgeen eveneens van invloed kan zijn op de bevindingen van de
curator en daarmee voor de geschetste perspectieven voor crediteuren. Dit
openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening, is uitsluitend informatief
en er kunnen geen rechten aan ontleend w orden. De inhoud van dit verslag is
identiek aan het digitale verslag w elke is te raadplegen via het Centraal
Insolventieregister op rechtspraak.nl.

03-01-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder-aandeelhouder van gefailleerde is vanaf 11 augustus 2006 de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Morero's B.V. Enig
bestuurder-aandeelhouder van Morero's is vanaf 29 april 2016 de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MSM B.V. Mevrouw Cornelia
Petronella Maria Bolleboom is vanaf 11 augustus 2006 enig bestuurderaandeelhouder van MSM B.V. Gefailleerde is derhalve een door C.P.M.
Bolleboom gecontroleerde vennootschap.

03-01-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet gebleken is dat gefailleerde betrokken is bij aanhangige procedures op
faillissementsdatum.

03-01-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen afgesloten. De
verzekeringsportefeuille zal de komende verslagperiode afgew ikkeld w orden.

03-01-2020
1

De afgelopen verslagperiode zijn de door gefailleerde afgesloten
verzekeringen beëindigd.

24-03-2020
2

1.4 Huur

1.4 Huur
Gefailleerde huurt vanaf 14 maart 2019 een kantoorruimte in een
bedrijfsverzamelgebouw dat gevestigd is aan de Laan van 's-Gravenmade 74
in Den Haag. De huurovereenkomst is opgezegd tegen uiterlijk 13 maart 2020.

03-01-2020
1

Op 13 maart 2020 is de door gefailleerde gehuurde kantoorruimte opgeleverd
aan de verhuurder. De afgelopen verslagperiode is getracht om de beperkte
kantoorinventaris (enkele bureau's, stoelen, archiefkasten, computers etc.) te
gelde te maken. De benaderde opkopers hadden geen belangstelling voor
deze beperkte kantoorinventaris. Behoudens de computers en overige
gegevensdragers is deze beperkte kantoorinventaris in de voormalige door
gefailleerde gehuurde kantoorruimte achtergelaten.

24-03-2020
2

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar deze paragraaf van OV2.

22-09-2020
4

1.5 Oorzaak faillissement
Een eerste bespreking tussen de curator en de middellijke bestuurder van
gefailleerde heeft niet plaatsgevonden nu deze bestuurder in april 2019
geëmigreerd is. Op de vraag naar de oorzaken van het onderhavig
faillissement heeft de bestuurder schriftelijk geantw oord: "Terugvallen markt".
Deze door de bestuurder genoemde oorzaak is niet nader onderbouw d.

03-01-2020
1

In de bijlagen bij de eigen faillissementsaangifte en in de toelichting van de
bestuurder bij een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst benoemt
de bestuurder ook andere oorzaken:
Geboorte Kliniek Den Haag B.V., een zustervennootschap van gefailleerde,
heeft medio maart 2019 haar onderneming gestaakt. De middellijke bestuurder
van gefailleerde en van Geboorte Kliniek Den Haag B.V. heeft bew erkstelligd
dat zes w erknemers van Geboorte Kliniek Den Haag B.V. bij gefailleerde in
dienst zijn getreden. Volgens de bestuurder w aren vier van deze zes
w erknemers van Geboorte Kliniek Den Haag B.V. ziek en w as één w erknemer
met zw angerschapsverlof. Volgens de bestuurder zouden veel kosten naar
deze w erknemers zijn gegaan in verband met niet meew erken aan reintegratie, arbeidsconflicten, advocaten en bedrijfsartsen. De onderneming van
gefailleerde begon volgens de bestuurder steeds verder in de problemen te
komen, ook omdat het ziekteverzuim hoog w as.
Sinds de emigratie van de middellijke bestuurder in april 2019 w as zij een
bestuurder op afstand en moest zij de onderneming van gefailleerde
aansturen met zes uur tijdsverschil. Volgens deze bestuurder raakte zij steeds
meer de grip op de door gefailleerde gedreven onderneming kw ijt.
De komende verslagperioden zal de curator onderzoek doen naar de oorzaken
van het onderhavig faillissement.
Ook de afgelopen verslagperiode is gebleken dat de middellijke bestuurder van
gefailleerde de grip op de door gefailleerde gedreven onderneming verloren
heeft. De middellijke bestuurder w as niet in staat om de onderneming van
gefailleerde op afstand aan te sturen met zes uur tijdsverschil. Daarnaast w as
er een vertrouw ensbreuk tussen de financierende bank van het concern
enerzijds en de middellijke bestuurder van gefailleerde anderzijds die de bank
niet uit eigen bew eging had bericht dat zij medio april 2019 geëmigreerd is.
Eind november 2019 kw am de bank bij toeval tot de ontdekking dat de

24-03-2020
2

betrokken bestuurder van gefailleerde medio april 2019 Nederland al verlaten
heeft.
Gebleken is dat de middellijke bestuurder van gefailleerde bew erkstelligd heeft
dat gefailleerde een substantiële, ongedekte r/c-vordering op haar enig
aandeelhoudster (Morero's B.V.) heeft verkregen die volgens het - nietbijgew erkte - grootboek van gefailleerde op 6 augustus 2019 in ieder geval
€ 233.188,08 bedroeg. Deze omvangrijke r/c-vordering van gefailleerde op
Morero's is oninbaar. In 2018 heeft gefailleerde blijkens de
grootboekadministratie € 200.000,= aan "dividend" aan Morero's B.V.
uitbetaald. Dividend- en goedkeuringsbesluiten in de zin van art. 2:216 BW
heeft de middellijke bestuurder, ondanks verzoek daartoe, niet aan de curator,
verstrekt. Het bedrag ter hoogte van het uitgekeerde "dividend" is geboekt in
de r/c-verhouding tussen gefailleerde en Morero's B.V. ten gevolge w aarvan de
r/c-vordering van gefailleerde op Morero's B.V. met € 200.000,= is afgenomen.
Ook de afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van het
oorzakenonderzoek dat de komende verslagperiode mogelijk afgerond kan
w orden.

17-06-2020
3

De afgelopen verslagperiode is het oorzakenonderzoek afgerond. De
middellijke bestuurder van gefailleerde is de afgelopen verslagperiode uit
hoofde van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur ex artikelen 2:248 BW en 2:9 BW
aansprakelijk gesteld. De betrokken middellijke bestuurder voert verw eer
tegen de onderhavige aansprakelijkstelling, verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7
van dit OV.

22-09-2020
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
29

03-01-2020
1

Toelichting
Ten aanzien van het aantal w erknemers van gefailleerde w ordt ook verw ezen
naar hetgeen hieromtrent is opgemerkt in de paragraaf 1.5 van het onderhavig
verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23

03-01-2020
1

Toelichting
Ten aanzien van het aantal w erknemers van gefailleerde w ordt ook verw ezen
naar hetgeen hieromtrent is opgemerkt in de paragraaf 1.5 van het onderhavig
verslag.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

4-12-2019

29

De arbeidsovereenkomsten zijn ingevolge art. 40 Fw opgezegd.

totaal

29

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgew ikkeld.

03-01-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Blijkens de openbare registers heeft gefailleerde geen onroerende zaken op
naam.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

03-01-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

03-01-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Beperkte kantoorinventaris

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de door gefailleerde gehuurde kantoorruimte bevindt zich een beperkte
kantoorinventaris die de komende verslagperiode te gelde w ordt gemaakt.

03-01-2020
1

Afgew ikkeld. Verw ezen w ordt hieromtrent naar de paragraaf 1.4 van OV2.

24-03-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor genoemde kantoorinventaris is bezitloos verpand aan ABN AMRO
Bank N.V. aan w ie gefailleerde een eerste pandrecht heeft verstrekt. Deze
kantoorinventaris kw alificeert als bodemzaak. De Belastingdienst heeft uit
hoofde van loonheffingen een vordering van opgeteld € 110.365,= (exclusief
kosten) op gefailleerde. Aan deze fiscale vordering is het bodemvoorrecht
verbonden ingevolge art. 21 lid 2 Iw 1990.

03-01-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De komende verslagperiode zal de kantoorinventaris te gelde w orden
gemaakt.

03-01-2020
1

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar de paragraaf 3.3 van OV2.

24-03-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kraamzorgbrochures

€ 244,75

totaal

€ 244,75

Boedelbijdrage

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Het onderhanden w erk op
faillissementsdatum uit hoofde van de door gefailleerde verleende kraamzorg
is inmiddels uitgefactureerd, verw ezen w ordt naar hoofdstuk vier van het
onderhavig verslag.

03-01-2020
1

Gebleken is dat in een door gefailleerde gehuurde opslagruimte nog een partij
kraamzorgbrochures lag opgeslagen. Deze partij brochures is de afgelopen
verslagperiode tegen betaling van € 244,75 verkocht.

24-03-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar hetgeen de curator hieromtrent in de
paragraaf 3.6 van het onderhavig verslag heeft opgemerkt.

03-01-2020
1

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar hetgeen de curator hieromtrent in de
paragraaf 3.6 van OV2 heeft opgemerkt.

24-03-2020
2

3.8 Andere activa
Beschrijving
Oninbare, ongedekte r/c-vordering van
gefailleerde op Morero's

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

Saldo frankeermachine PostNL

€ 670,42

totaal

€ 670,42

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.v.t.

03-01-2020
1

Gebleken is dat gefailleerde een substantiële, ongedekte r/c-vordering van in
ieder geval € 233.188,08 op Morero's heeft. Deze r/c-vordering is oninbaar.
Verw ezen w ordt naar hetgeen de curator hieromtrent heeft opgemerkt in de
paragraaf 1.5 van OV2.

24-03-2020
2

PostNL heeft de afgelopen verslagperiode een aan de boedel toekomende
teruggave van € 670,42 uit hoofde van de door gefailleerde gebruikte
frankeermachine betaald op de faillissementsrekening.

17-06-2020
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

03-01-2020
1

Afgew ikkeld, deze r/c-vordering van gefailleerde op Morero's is oninbaar.

24-03-2020
2

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar de vorige verslagen.

17-06-2020
3

Ten aanzien van de ongesecureerde, oninbare r/c-vordering van gefailleerde
op Morero's B.V. van
€ 433.188,08 w ordt verw ezen naar hoofdstuk 7 van het onderhavig OV.

22-09-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Gefailleerde heeft uit hoofde van verleende
kraamzorg vorderingen op verschillende
zorgverzekeraars

€ 81.996,83

€ 64.661,29

€ 5.854,10

totaal

€ 81.996,83

€ 64.661,29

€ 5.854,10

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
De curator heeft het onderhanden w erk per faillissementsdatum inmiddels
uitgefactureerd. ABN AMRO claimt een eerste pandrecht op de
debiteurenportefeuille. Tegen een boedelbijdrage van 10% van het geïnde
exclusief btw zal de curator deze debiteurenportefeuille innen. Mogelijk
bevatten de overeenkomsten tussen gefailleerde en de verschillende
zorgverzekeraars verpandingsverboden met goederenrechtelijke w erking.
Deze overeenkomsten zijn bij de bestuurder van gefailleerde opgevraagd.

03-01-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft ook in het teken gestaan van de
debiteurenincasso. Gebleken is dat één overeenkomst tussen gefailleerde en
een zorgverzekeraar een cessieverbod met goederenrechtelijke w erking
bevat. In het licht van art. 3:228 BW is de vordering van gefailleerde op de
betrokken zorgverzekeraar onverpand. In overleg met ABN AMRO betalen de
debiteuren het verschuldigde op de door gefailleerde aangehouden
bankrekening bij ABN AMRO. Op basis van een tussentijdse berekening dient
ABN AMRO thans circa € 8.590,05 aan de boedel te betalen. De komende
verslagperiode w ordt de debiteurenincasso gecontinueerd.

24-03-2020
2

Ook de afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van de
debiteurenincasso w aarbij de debiteuren het verschuldigde overmaken op de
zakelijke bankrekening van gefailleerde bij ABN AMRO. Op basis van een
tussentijdse berekening dient ABN AMRO thans circa € 9.267,94 aan de boedel
te betalen (boedelbijdrage en inning onverpande facturen in verband met
cessieverbod). Er is een gerede kans dat de debiteurenincasso de komende
verslagperiode voltooid w ordt.

17-06-2020
3

Ook de afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van de
debiteurenincasso w aarbij de debiteuren het verschuldigde overmaken op de
zakelijke bankrekening van gefailleerde bij ABN AMRO. Gebleken is dat enkele
vorderingen niet verpand zijn in verband met een contractueel
overeengekomen cessie-verbod met goederenrechtelijke w erking, dan w el op
grond van een cessie-verbod op grond van een w et in formele zin. De ABN
AMRO heeft de boedelbijdrage van € 5.854,10 en de door deze bank geïnde
onverpande debiteuren van opgeteld € 5.555,53 betaald op de
boedelrekening.

22-09-2020
4

De inning is afgesloten.
Enkele facturen blijken niet op naam van gefailleerde te zijn verzonden, maar
van een zustervennootschap te zijn. Ook speelt dat sommige facturen door
de verzekeraars zijn afgew ezen, en dat het opnieuw indienen ervan met de
juiste bedragen afstuit op de daaraan gestelde voorw aarden, ook op het
gebied van licenties die gefailleerde niet meer heeft.

31-03-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verw ezen w ordt naar de vorige paragraaf van dit verslag.

03-01-2020
1

Verw ezen w ordt naar de vorige paragraaf van OV2.

24-03-2020
2

Verw ezen w ordt naar de vorige paragraaf van OV3.

17-06-2020
3

Verw ezen w ordt naar de vorige paragraaf van OV4.

22-09-2020
4

Afgesloten.

31-03-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 303.955,25

03-01-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Bank N.V. heeft een concernfinanciering verstrekt aan gefailleerde,
Geboorte Kliniek Den Haag B.V. en aan Verloskundig Centrum Haaglanden B.V.
Morero's B.V., MSM B.V. en de middellijke bestuurder van gefailleerde zijn
hoofdelijk verbonden voor de schuld van gefailleerde, Geboorte Kliniek Den
Haag B.V. en Verloskundig Centrum Haaglanden B.V. aan ABN AMRO Bank die
op faillissementsdatum van gefailleerde
€ 303.955,25 bedraagt te vermeerderen met de contractuele rente en kosten
vanaf 1 oktober 2019.

5.2 Leasecontracten
Op de bodem van gefailleerde staat een echo-apparaat dat gefailleerde op
basis van huur/lease onder zich heeft.

03-01-2020
1

Afgew ikkeld, de afgelopen verslagperiode is dit echo-apparaat aan de
leasemaatschappij afgegeven. Een printer en een frankeermachine zijn aan de
betrokken partijen afgegeven.

24-03-2020
2

PostNL heeft het saldo van deze frankeermachine van € 670,42 betaald op de
faillissementsrekening.

17-06-2020
3

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar deze paragraaf van OV4.

22-09-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft haar bedrijfsinventaris, voorraad (niet aangetroffen) en
debiteurenportefeuille verpand aan ABN AMRO, dit betreft een eerste
pandrecht.

03-01-2020
1

Erdew ee B.V. claimt een tw eede pandrecht op de bedrijfsinventaris,
vervoermiddelen, voorraad en debiteurenportefeuille van gefailleerde. Het door
Erdew ee B.V. geclaimde pandrecht is in onderzoek. Ondanks verzoek hiertoe
heeft Erdew ee B.V. geen bij de Belastingdienst geregistreerde pandakte aan
de curator verstrekt. Erdew ee B.V. zou medio 27 augustus 2016 een
geldlening van € 500.000,= aan MSM B.V. hebben verstrekt "[...] in verband
met de overname van diverse aandelen en ondernemingen inclusief
deelnemingen Morero's, W ereld W onder B.V., Geboortekliniek Den Haag B.V. en
Verloskundig Centrum Haaglanden B.V. en Ellia B.V. [...]". Gefailleerde is, naast
alle andere groepsvennootschappen en de middellijke bestuurder van
gefailleerde als borg, hoofdelijk schuldenaar voor de door Erdew ee B.V. aan
MSM B.V. verstrekte geldlening. De door Erdew ee B.V. geclaimde vordering op
gefailleerde bedraagt volgens Erdew ee B.V. het bedrag ad € 199.750,=.
Ook de afgelopen verslagperiode heeft Erdew ee B.V., ondanks verzoek
daartoe, geen bij de Belastingdienst geregistreerde pandakte aan de curator
verstrekt. Erdew ee B.V. komt dan ook geen pandrecht toe.

24-03-2020
2

Verw ezen w ordt naar deze paragraaf van OV1 en OV2.

22-09-2020
4

5.4 Separatistenpositie
Verw ezen w ordt naar de vorige paragraaf van het onderhavig verslag.

03-01-2020
1

ABN AMRO, verw ezen w ordt naar hetgeen hieromtrent is opgemerkt in de
vorige paragraaf van OV1 en OV2.

24-03-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

03-01-2020
1

5.6 Retentierechten
De file- en mailserver staan op de cloud van een externe partij die aanvankelijk
w eigerde om de data op deze file- en mailserver aan de curator vrij te geven
nu deze externe partij een concurrente faillissementsvordering op gefailleerde
heeft. De curator heeft deze externe partij gew ezen op het bepaalde in art.
105b Fw . De curator heeft uiteindelijk toegang gekregen tot de data van
gefailleerde die zich bevinden op deze file- en mailserver.

03-01-2020
1

Afgew ikkeld, voor zover mogelijk zijn de data die op de cloudomgeving van de
betrokken externe partij staan, de afgelopen verslagperiode veilig gesteld.

24-03-2020
2

Afgew ikkeld.

17-06-2020
3

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

03-01-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verw ezen w ordt naar de paragraaf 4.1 van dit verslag.

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de paragraaf 4.1 van dit verslag.
€ 5.854,10

03-01-2020
1

17-06-2020
3

22-09-2020
4

Toelichting
Verw ezen w ordt naar de paragraaf 4.1 van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verw ezen w ordt naar de paragrafen 4.1 en 5.3 van dit verslag.

03-01-2020
1

Verw ezen w ordt naar de paragraaf 4.1 van OV2.

24-03-2020
2

Verw ezen w ordt naar de paragraaf 4.1 van OV3.

17-06-2020
3

Verw ezen w ordt naar de paragraaf 4.1 van dit verslag.

22-09-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

03-01-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

03-01-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

03-01-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft inmiddels de in de onderneming van gefailleerde besloten
liggende goodw ill voor een bedrag van € 12.500,= (btw vrijgesteld) verkocht
aan een kraamzorgbureau. De koopsom is betaald op de
faillissementsrekening. De verkochte goodw ill bestaat uit het recht om op
exclusieve basis door de medew erkers van gefailleerde te w orden
voorgedragen bij de resterende 112 cliënten van gefailleerde als
kraamzorgdienstverlener, w aarbij een zogenoemde w arme overdracht w ordt
toegezegd en zal plaatsvinden, na akkoord van de desbetreffende cliënten.
Koper heeft inmiddels aan tenminste vier w erknemers van gefailleerde een
arbeidsovereenkomst aangeboden.

03-01-2020
1

De afgelopen verslagperiode heeft de doorstarter aangegeven dat hij ook de
w ebsite en de domeinnamen van gefailleerde w enst te kopen. Voor de
verkrijging van de hiervoor genoemde immateriële zaken van gefailleerde heeft
de doorstarter inmiddels een aanvullende goodw illvergoeding van € 3.750,=
aan de boedel betaald. Er volgt nog een slottermijn van € 1.250,=.

24-03-2020
2

De afgelopen verslagperiode is de slottermijn ontvangen op de
faillissementsrekening.

17-06-2020
3

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar deze paragraaf van OV3.

22-09-2020
4

6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar het tussentijdse financiële verslag bij het onderhavig
verslag.

03-01-2020
1

Verw ezen w ordt naar het tussentijdse financiële verslag bij OV2.

24-03-2020
2

Verw ezen w ordt naar het tussentijdse financiële verslag bij OV3, zie ook
paragraaf 6.4.

17-06-2020
3

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar deze paragraaf van OV3.

22-09-2020
4

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 12.500,00

03-01-2020
1

Toelichting
Verw ezen w ordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 6.4 van dit
verslag.
€ 16.250,00

24-03-2020
2

Toelichting
Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar hetgeen is opgemerkt in de paragraaf 6.4
van OV1 en OV2 (€ 12.500,= +/+ € 3.750,=)
€ 17.500,00

17-06-2020
3

Toelichting
De doorstart is ook in financieel opzicht thans afgerond.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t., de verkochte goodw ill is geen vermogensrecht en derhalve onverpand.

Toelichting
N.v.t., de verkochte goodw ill is geen vermogensrecht en derhalve onverpand.

03-01-2020
1

24-03-2020
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgew ikkeld.

03-01-2020
1

Afgew ikkeld, verw ezen w ordt naar de paragraaf 6.6 van OV2.

24-03-2020
2

Afgew ikkeld.

17-06-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

03-01-2020
1

In onderzoek, volgens opgave van de middellijke bestuurder van gefailleerde is
de grootboekadministratie over 2016 niet beschikbaar. Niet kan w orden
vastgesteld of de jaarrekening en de grootboekadministratie over 2017
aansluiten op de grootboekadministratie van gefailleerde over 2016.

24-03-2020
2

De curator neemt het voorlopige standpunt in dat de administratie van

17-06-2020

gefailleerde niet voldoet aan de norm van art. 2:10 BW . Blijkens de
grootboekadministratie van gefailleerde over 2019 w erd de (digitale)
administratie van gefailleerde gedurende meerdere maanden voorafgaand
aan de faillietverklaring niet meer bijgew erkt. Ook is niet voldaan aan de
bew aarplicht van 7 jaar in art. 2:10 lid 3 BW . Illustratief is in dit verband het
feit dat de grootboekadministratie van gefailleerde over 2016 niet meer
beschikbaar w as op datum faillissement.
Verw ezen w ordt naar hetgeen de curator heeft opgemerkt in deze paragraaf
van OV3.

3

22-09-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2018: 6 augustus 2019, derhalve tijdig;
2017: 14 augustus 2018, derhalve tijdig;
2016: 29 september 2017, derhalve tijdig.

03-01-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t., de door gefailleerde gedreven onderneming betreft een kleinbedrijf
(vergelijk: art. 2:396 leden 1 en 7 BW jo. art. 393 lid 6 BW ).

03-01-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele rechtsvordering van gefailleerde op haar aandeelhoudster tot
volstorting van de aandelen in het kapitaal van gefailleerde is al verjaard nu
gefailleerde op 1 augustus 2006 is opgericht. De verjaringstermijn bedraagt vijf
jaren.

03-01-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
In onderzoek. Er w ordt gew erkt naar een afronding van het
oorzakenonderzoek in de komende verslagperiode.
Ja
Toelichting
De afgelopen verslagperiode is de middellijke bestuurder van gefailleerde uit
hoofde van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur in de zin van de artikelen 2:248
BW en 2:9 BW aansprakelijk gesteld. De komende verslagperiode zullen de
door deze bestuurder aangevoerde verw eren tegen de vorderingen van de
boedel nader bekeken w orden.

7.6 Paulianeus handelen

03-01-2020
1

24-03-2020
2

17-06-2020
3

22-09-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-01-2020
1

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

24-03-2020
2

Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

17-06-2020
3

Toelichting
In onderzoek.
Nee

22-09-2020
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

03-01-2020
1

In onderzoek.

24-03-2020
2

In onderzoek. Er w ordt gew erkt naar een afronding van het
oorzakenonderzoek in de komende verslagperiode

17-06-2020
3

Verw ezen w ordt naar hetgeen is opgemerkt in paragraaf 7.5 van dit OV.

22-09-2020
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In onderzoek.

03-01-2020
1

In onderzoek.

24-03-2020
2

In onderzoek.

17-06-2020
3

Continuatie discussie met de middellijke bestuurder van gefailleerde ter
afw ikkeling van de op haar rustende aansprakelijkheid uit hoofde van
(kennelijk) onbehoorlijk bestuurder, vergelijk paragraaf 7.5 van dit OV.

22-09-2020
4

In de afgelopen verslagperiode is door de middellijke bestuurder van
gefailleerde het voornemen geuit om tot een minnelijke regeling met alle
crediteuren, ook die van buiten deze gefailleerde vennootschap, te w illen
komen. Uit het laatste bericht dat w erd ontvangen, van december 2020, blijkt
dat het de middellijke bestuurder niet w il lukken om met de bank en de
belastingdienst in goed overleg te komen.

31-03-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
UW V, € p.m.
Verhuurder bedrijfspand, € p.m.
Verhuurder archiefopslag, € p.m.

Toelichting
UW V, € p.m.;
Verhuurder bedrijfspand, € 1.549,04;
Verhuurder archiefopslag, € p.m.;
Salaris curator: € p.m.

Toelichting
Verhuurder bedrijfspand, € 1.549,04;
W erknemer: € 1.836,52
€ 125.997,48
Toelichting
Verhuurder bedrijfspand, € 1.549,04;
W erknemer: € 1.836,52;
UW V: € 122.611,92.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-01-2020
1

24-03-2020
2

17-06-2020
3

22-09-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 116.961,00

03-01-2020
1

€ 199.890,16

24-03-2020
2

€ 199.890,16

17-06-2020
3

€ 200.776,16

31-03-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Indiening zal nog volgen.
€ 201,37

24-03-2020
2

17-06-2020
3

Toelichting
UW V: € 201,37 preferent ex art. 39c Zw .

Toelichting
€ 201,37 preferent ex art. 39c Zw ;
€ 40.613,51 preferente overgenomen loonvordering ex art. 66 lid 1 W W jo. art.
3:288 onder e BW ;
€ 7.872,28 premie w erkgeversdeel SV ex art. 66 lid 3 W W .

22-09-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 303.955,25

03-01-2020
1

Toelichting
ABN AMRO Bank N.V. (separatist), naar verw achting heeft ABN AMRO Bank N.V.
een concurrente (rest)vordering op gefailleerde in de zin van art. 59 Fw .
€ 306.355,07
Toelichting
ABN AMRO Bank N.V. (separatist), naar verw achting heeft ABN AMRO Bank N.V.
een concurrente (rest)vordering op gefailleerde in de zin van art. 59 Fw van €
303.955,25.
Tw ee w erknemers van gefailleerde hebben preferente loonvorderingen van
opgeteld € 2.399,82 ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-06-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

03-01-2020
1

Toelichting
De crediteuren zijn uitgenodigd w orden om hun vorderingen op gefailleerde bij
de curator ter verificatie in te dienen.
12

24-03-2020
2

Toelichting
De crediteuren zijn uitgenodigd w orden om hun vorderingen ter verificatie in te
dienen.
13

17-06-2020
3

Toelichting
De crediteuren zijn uitgenodigd w orden om hun vorderingen ter verificatie in te
dienen.
15

22-09-2020
4

Toelichting
De crediteuren zijn uitgenodigd w orden om hun vorderingen ter verificatie in te
dienen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.050,42

03-01-2020
1

€ 391.504,81

24-03-2020
2

€ 395.119,21

17-06-2020
3

€ 595.399,80

22-09-2020
4

€ 576.369,42

31-03-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.

03-01-2020
1

Onbekend.

24-03-2020
2

Onbekend.

17-06-2020
3

Onbekend.

22-09-2020
4

Onbekend.

31-03-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verw ezen w ordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

03-01-2020
1

Verw ezen w ordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

24-03-2020
2

Verw ezen w ordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

17-06-2020
3

Verw ezen w ordt naar de paragraaf 8.5 van dit verslag.

22-09-2020
4

Geen.

31-03-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet gebleken is dat gefailleerde op faillissementsdatum betrokken is bij
aanhangige procedures.

03-01-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

03-01-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

03-01-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

03-01-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

03-01-2020
1

= inning debiteurenportefeuille;
= crediteuren uitnodigen om vorderingen ter verificatie in te dienen;
= afw ikkelen echo-apparaat (lease);
= bestuurder nogmaals rappelleren om de volledige (fysieke en digitale)
administratie van gefailleerde te verstrekken;
= afw ikkelen huurovereenkomst bedrijfspand;
= onderzoek naar de door Erdew ee B.V. geclaimde vordering en pandrechten;
= oorzakenonderzoek (standaard);
= onderzoek administratie (standaard).
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:
= beoordelen van de ter verificatie ingediende vorderingen;
= continuatie inning debiteurenportefeuille;
= continuatie oorzakenonderzoek (standaard);
= continuatie onderzoek administratie (standaard).

24-03-2020
2

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

17-06-2020
3

= beoordelen van de ter verificatie ingediende vorderingen;
= afronden inning debiteurenportefeuille;
= afronden oorzakenonderzoek (standaard);
= afronden onderzoek administratie (standaard).
De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen voornamelijk bestaan
uit:

22-09-2020
4

= afronden inning debiteurenportefeuille;
= vervolg discussie met de middellijke bestuurder van gefailleerde n.a.v. de
aansprakelijkstelling, verw ezen w ordt naar hoofdstuk 7 van dit OV.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

03-01-2020
1

Onbekend.

24-03-2020
2

Onbekend.

17-06-2020
3

Onbekend.

22-09-2020
4

Onbekend.

31-03-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
30-6-2021

31-03-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar hetgeen de curator heeft opgemerkt in de paragraaf
10.1 van dit verslag.
Dit faillissement w ordt behandeld door:
mr. M. Spaa,
curator
HJF Advocaten B.V.
Postbus 50
2270 AB Voorburg

03-01-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

